Referat
Veterancafé Vordingborg

Mødeinformation
Mødedato:

Mødetid:

2. marts 2022
Generalforsamling

18:30

Emne
Dagsorden generalforsamling

Sted:
Soldaterhjemmet

Deltagere:
Henning, Per Jørn, Gert,
Anker og Annette

Beslutning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigentt
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg til bestyrelsen
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Udover bestyrelsen var der 7 fremmødte.
Valg af dirigent

Jørn Christiansen modtog valg som dirigent til generalforsamlingen og konstaterede, at generalforsamling var
lovligt varslet.

Formandens beretning

Formanden fremlagde sin beretning. Beretningen er vedlagt referatet som bilag 1.
Veterancafeen har d.d. en beholdning på kr. 70.466,38.
Heraf er en donation på kr. 10.000 fra Veterancentret
båndlagt til en tur til Knuthenborg.

Fremlæggelse af regnskab

Regnskabet for 2021 blev fremlagt af Anker.
Veterancafeen har d.d. en beholdning på kr. 70.466,38.
I alt 14 personer har i 2022 betalt kontingent.
Det godkendte regnskab for 2021 er vedlagt som bilag 2.

Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

Fastsættelse af kontingent

Kontingentet forbliver uændret på kr. 100 årligt.

Valg til bestyrelsen

På genvalg som bestyrelsesmedlemmer var bestyrelsesmedlem Per Hinrichsen og bestyrelsesmedlem Gert
Frandsen, der begge modtog genvalg. Der var ikke andre
kandidater.

Fraværende:

Ansvarlig

Referat
Veterancafé Vordingborg

Valg til bestyrelsen

På genvalg som bestyrelsessuppleant var Kenneth Jepsen. Jan Nielsen stillede op som kandidat til posten og
blev valgt som bestyrelsessuppleant.

Valg af revisor og revisorsuppleant

På genvalg som revisor var Jørn Christiansen, der modtog
genvalg. Henrik K. Bertelsen valgt som revisorsuppleant
og overtager posten efter F.S. Pedersen. Der var ikke andre kandidater.

Eventuelt

F.S. foreslog en fisketur med afgang fra Langø, der kan
afvikles i en weekend i tidsrummet 08.00-15.00. Følgende datoer blev foreslået 23. - 24. april eller 30. april 1. maj.
Turen koster kr. 4.500 for 12 personer.
Endvidere forslog F.S. en sælsafari med afgang fra Nysted i juli eller august måned. Varigheden er 3 timer og
koster kr. 150,- pr. person. Der er plads til 12 personer.
F.S. arbejder videre med fisketuren, og bestyrelsen udmelder snarest en dato.
Jørn oplyste, at Københavnerturen til Kastellet og Frihedsmuseet gennemføres den 25. juni 2022.
Per meddelte, at Veterancafeen har modtaget henvendelse vedr. trafikregulering i forbindelse med Folkemøde
Møn den 19. august 2022. Opgaven udvides med regulering af trafikken ved vejkryds i Storegade.
Det blev besluttet at bidrage til opgaven igen i 2022.
Endvidere forespurgte Per, om Veterancafeen vil stille et
flyttehold til Bjarne Hesselbjerg. Der var tilsagn fra Veterancafeen. Datoen kommer senere.
Slutteligt meddelte Henning, at Soldaterhjemmet i dagene 25. - 27. marts 2022 skal bespise Tivoligarden, der
er på træningslejr på Vordingborg Kaserne. Veterancafeen skal evt. være behjælpelige.

